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ASML gebouw 3 is het nieuw te bouwen poortgebouw bij het hoofdkantoor. Dit gebouw past bij
de duurzame toekomstambitie van ASML, het gebouwontwerp is vooruitstrevend waarbij
duurzaamheid een centrale rol speelt. Het gaat om een duurzame nieuwbouw waarmee een
prettige en gezonde werkomgeving geboden wordt voor nu en in de toekomst. Het
gebouwontwerp, van maar liefst 32.000 M2, heeft een BREEAM Excellent en WELL GOLD
duurzaamheidsniveau. Hierbij draait het niet alleen om energiebesparing maar ook om het
creëren van een optimale gezondheid in het pand.
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Waarom wordt ASML gebouw 3 BREEAM-NL gecertificeerd?
Duurzaam
Met BREEAM-NL krijg je inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van je project. Niet
alleen op het gebied van energie, maar in de volle breedte. Omdat BREEAM-NL internationaal
erkend is, inmiddels meer dan 10 jaar bestaat en veel wordt gebruikt in Nederland, wordt de
prestatie door de markt op waarde geschat. Op die manier werk je zichtbaar en meetbaar aan het
behalen van de duurzaamheidsambities van je organisatie.
Kostenbesparend
Met een duurzaam gebouw bespaar je op je operationele kosten. Bovendien zijn duurzame
projecten in trek bij huurders en gebruikers. Dat betekent dat een gebouw meer waard wordt. En
dat je hogere huren kunt vragen. Die meerwaarde kan oplopen tot wel 20%. Een gebouw met
een BREEAM-NL certificaat biedt ook subsidiekansen; er zijn verschillende subsidieregelingen
waar je aanspraak op kunt maken.
Gezond
Een gebouw met een BREEAM-NL certificaat is ook een gezond gebouw. Dat betekent dat er
aandacht is voor bijvoorbeeld binnenklimaat, ventilatie, licht en vluchtige organische stoffen. Een
gezonde werkomgeving is beter voor het welzijn en de productiviteit van de gebruikers.
Toekomstbestendig
Met BREEAM-NL maak je je project klaar voor de toekomst. De lat van BREEAM-NL ligt hoger
dan wat wettelijk wordt geëist. Zo is je gebouw bestendig tegen plotselinge gebeurtenissen en
geleidelijke veranderingen.
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Dagelijks werken we aan een schone en veilige bouwplaats op project ASML gebouw 3.
Samen veilig doorwerken
Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten en alle
werkenden over veilig werken in de bouw-, techniek- en installatiesector tijdens de coronacrisis.
Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Het
protocol is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van publiceren en zal steeds zo
snel als mogelijk worden gewijzigd wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden.
Het protocol is beoogd als handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Vanuit de
praktijk kan er aanleiding zijn om door partijen beredeneerd af te wijken als de situatie daarom
vraagt.

Hygiëne op de bouwplaats
Uiteraard zorgen wij dat de hygiëne van de schaftgelegenheid op orde is. Zeker is tijden als nu.
De schaftgelegenheid en de toiletten worden dagelijks schoongemaakt. De schoonmaakploeg
desinfecteert alle deuren en klinken. We wijzen middels stickers op de 1,5 meter afstand die
gehouden dient te worden en er hangen instructies in meerdere talen over de richtlijnen van het
handen wassen.
De verantwoordelijkheid om enerzijds de verspreiding van het virus tegen te gaan en anderzijds
veilig door te kunnen werken is van iedereen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het
virus zich niet verspreid maar ook niet per direct alle werkzaamheden stil hoeven te vallen. Wij
hopen dat iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit het protocol zal naleven en actief
met elkaar het gesprek voert over de situaties waarin dat lastig is.
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OMGEVING, klachten en complimenten:


Geen meldingen ontvangen t/m december 2020.

OMGEVING, beperken bouwhinder:


Geen beperkingen voor de omgeving.

VEILIG, incidenten bouwplaats:



Geen incidenten t/m december 2020.
Dagelijks zijn er verkeersregelaars aanwezig.

MILIEU, milieumaatregelen:






Energiezuinige bouwketen met LED verlichting.
Slimme bouwmethode met prefab elementen.
Water en elektra verbruik wordt maandelijks gemonitord.
Afval wordt in minimaal 6 fracties gescheiden en gemonitord.
Bouwmaterieel is allemaal elektrisch, torenkraan, heftruck, manitou en hoogwerkers.

VAKMENSEN/VERZORGD, gezondheidsrisico’s:






Bouwplaatsmedewerkers hebben toolbox instructie gehad over de COVID-19 maatregelen.
Instructies voor de COVID-19 maatregelen hangen sinds 19 maart in alle bouwketen.
Dagelijks worden alle bouwketen gereinigd met desinfectiemiddelen.
Portier loopt dagelijks een ronde om de bouwplaats.
Bouwplaatsmedewerkers hebben toolbox gehad over alle peilers van Bewuste Bouwers.

